A confiança é um impulsionador econômico
e sempre produz impacto em dois resultados
mensuráveis: velocidade e custo
A água é um elemento essencial para a manutenção
de toda forma de vida neste planeta. Quando está
presente, tudo floresce e cresce. Quando está
ausente, tudo murcha e morre.
O mesmo vale para a confiança. Quando
não há confiança, as relações se deterioram,
os projetos fracassam, os clientes vão para
a concorrência, as iniciativas apresentam
desempenho menor do que o esperado
e o trabalho desacelera.
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Como uma ondulação nas águas de um lago,
a confiança começa com você. Esta sessão de
trabalho altamente interativa ajudará os líderes a aumentar a credibilidade pessoal, aplicar
comportamentos específicos que aumentam a confiança e aprender a engajar e inspirar a equipe.

Líderes obtêm resultados — de uma maneira que inspira confiança
Em vez de apenas ensinar os princípios em um curso, Liderando na Velocidade da Confiança® 3.0
institucionaliza uma nova linguagem e um novo comportamento no contexto real de trabalho. Esse
marco de referência poderoso possibilita que os gestores aumentem intensamente sua credibilidade
pessoal, engajem a equipe de uma forma completamente nova, estejam mais comprometidos com
os resultados e tenham maior responsabilidade quanto a eles.
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Plano de Prestação de Contas do Líder
Cartas das Ações de Confiança
Conversas de A Velocidade da Confiança
Aplicativo Coach Digital de A Velocidade da Confiança
Processo de Prestação de Contas de Pares
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Liderando na Velocidade da Confiança fornece o mindset, as habilidades e as ferramentas para aumentar
de forma mensurável a capacidade do participante de gerar resultados de forma a inspirar confiança. O
conteúdo pode ser disponibilizado on-line em uma sala de aula virtual ou em uma sala de aula tradicional.
Como resultado dessa sessão de trabalho, os participantes serão capazes de:

A CONFIANÇA EM PERSPECTIVA

Criar seu próprio case de confiança.

CONFIANÇA PESSOAL

Aumentar sua credibilidade pessoal.

CONFIANÇA INTERPESSOAL

Comportar-se de forma que inspire confiança.

CONFIANÇA ORGANIZACIONAL

Alinhar sua equipe com os princípios de alta confiança.

CONFIANÇA DE MERCADO

Melhorar a reputação da sua equipe.

CONFIANÇA SOCIAL

Contribuir de forma positiva para o mundo.

O PRINCÍPIO DA CREDIBILIDADE

O PRINCÍPIO DO COMPORTAMENTO

O PRINCÍPIO DO ALINHAMENTO

O PRINCÍPIO DA REPUTAÇÃO

O PRINCÍPIO DA CONTRIBUIÇÃO

Kit do Participante
•

Manual do Participante

•

Cartas de Ação de Confiança

•

Guia de Encontro Semanal de Confiança

•

Livro A Velocidade da Confiança

•

Aplicativo do Coach Digital
Velocidade da Confiança
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Weekly Trust Huddle
Leader Guide
Building Trust One Conversation at a Time

The 5 Waves of Trust

•

Avaliação tQ 360º

Trust Action Cards
People

VERSION 3.0

“As trust is manifest in each successive
wave, the effect of trust becomes
cumulative and exponential.”
STEPHEN M. R. COVEY
The Speed of Trust

VERSION 3.0

Speed of Trust ACTION CARDS
www.speedoftrust.com

*Imagens ilustrativas, conteúdo original em português.

“A capacidade de estabelecer, fazer crescer, ampliar e restaurar a confiança
com todas as partes interessadas – clientes, fornecedores e colaboradores –
é a competência crítica para a liderança na economia mundial.”
STEPHEN M. R. COVEY
Autor, A Velocidade da Confiança

Para mais informações sobre Liderando na Velocidade da Confiança, entre em contato com um
consultor de negócios ou ligue para (11) 5105-4400. Visite também o site www.franklincovey.com.br
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